
 

 

 

Lista de materiais 

 

Oficina de Sutura 

- Fio de Sutura Agulhado: 000 ou 0000. 

- Porta agulha. 

- Tesoura. 

- Pinça de Dietrich. 

- Cabo de Bisturi. 

- Lâmina de bisturi n° 15. 

-EPI’s. 

 

Oficina de Moldagem em Prótese Fixa Convencional e sobre implante 

-Moldeiras tipo Verni para dentados superior e inferior nº 2 ou 3. 

-Fio dental. 

-Potes de Dappin. 

-Espátula de inserção nº1. 

-Tesoura ponta fina. 

-Cabo de bisturi. 

-Lamina nº 15 ou 11. 

-Seringa para elastômero. 

-Placa de vidro.  

-Espátula 24. 

-Vaselina solida para isolamento. 

-EPI’s. 

 

 



Oficina de Escultura em Resina Composta 

 -Peças de mão (alta e baixa rotação- kit) 

- Espátulas de resina composta (as de condensação e de escultura). 

- Pincel fino ( 0, 00, 000 ter um fino pelo menos). 

- Pincel chato (usado em clínica de dentística). 

- Material de acabamento e polimento (borrachas abrasivas, escovas de 

polimento, discos de oxido de aluminio). 

- Potes dappin.  

- Microbrush. 

- Protetor de bancada. 

-EPI’s. 

 

Oficina de Escultura em cera- Molar Superior 

-Lamparina a álcool.  

- Fósforo ou isqueiro.  

 -Gaze. 

 -Cera Kota ou similar (quem tiver).  

 -Espátula Lecron. 

 -Espátula Hollemback 3S.  

 -Sonda exploradora. 

 -Gotejador de cera. 

 -Escova de dente velha.  

 -Caneta tipo marcador permanente.  

 -Protetor de bancada.  

-EPI’s. 

 

Oficina de Reconstrução de Dentes tratados endodonticamente com 

Pinos de fibra de vidro. 

- Alta Rotação. 

- Broca diamantada 4138. 

- Espátula para resina. 

- Espátula para manipulação de cimento resinoso. 

- Isolante KY. 

- Pinça clínica. 



- Sonda modificada. 

- Pincel microbrush fino e longo. 

- Gaze. 

- Campo para proteção de bancada. 

-EPI’s. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA AS OFICINAS: 

 Quem não tiver o material necessário não poderá participar das oficinas; 

 As oficinas terão início as 9hrs, é importante que todos cheguem 10 
minutos antes para organizar o material; 

 É indispensável o uso de jaleco nos laboratórios; 

 Os certificados devem ser requeridos através do nosso e-mail 
(pet.odonto@ufpr.br), esses serão enviados para que os alunos 
imprimam. 

 Quem está inscrito e não puder participar, favor entrar em contato por e-
mail (pet.odonto@ufpr.br). 

 As oficinas serão realizadas nos laboratórios de Materiais Dentários e 
Ortodontia  e Dentística e Endodontia. 

 


